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W polowtø lyl IKMyutt. izqd polaki o-ia/ '.".'gsM.i H^inkit. i : ^r - :—-l.. h:- yy&ajkiwania firmji

produkujacej samotnody, ktorsj wyroby mogfy spetniac wymagama slawiane prze* wojsko, W korn i

postanowlono pndpisaft umowe z wkiska firma, TIAT na produkcjo kilku typow samocnoddw w Polsce
I.Jrnowe? FJAT-em podpisaty ::-

:" n>- t931 roku Partetwowa 7alelady InAynlaryjnaw WarszawiB^PZInz.)

legle Ministorstwu Spraw Wojslcowych Umowa podpisana zostala na 10 lar i rtntynyylia

uiucliunin-'nii-j pruduki/ji '^uiiigchgdyw Polski Fiat &08, b21L i a2lR. Sair.uchody cio-2£irowc Polsk Fiat

621 razpaczjjlo produkowac aeryjnie na pocza.lku 1935 røkt, a ich produkcja Irwata »Tiepi<£erwani<3 a£

do wybuehu wojny. Oprdcz kotawych samochodPw ciazarowych Diuro Bad art Techn cznycn Brom
Panr.prr.fij 7aprnjf?ktowaln pc^n.ac,if?nir.rv.vy pnja/d na ha7ie PF 6P1" w wafft|aoh przawozowti.l,

nazwanoj oarnochodcrn kolowo gajstenicowyrri wz.34 oraz w wer&ji cicjgnika anylfiryjskipnn OIP
L,-jlziiil: v.iyl'UJiirj'io 3bU - 4DU yamudiuduw pjotyqaicni-uwyLli wz.34, jiLixjinkow C4P oraz sanitorok

pc-kjijaienieowycti

,

Ciqcjniki C4P starazsj vversji wykorzystywane byty w réznych rodzajach wcijak; w artylerii do

cla.ginlada amnal 75 mm, 105 rr.m, 1?0 iim haubtø 1 DO mm 155 mm, w wojs-kach saperskicn do

cicigniocia pnryczop z poitonami. materialami budowlanymi w v/oJF.knr.h kolfijfiwyrth |akn pnjaydy

sapotåw kolojowych zamiast samochodow pdlgqsieriicowych wz 34 w sluzbie iizbrnjenia do

holowariia prayeæpiodpowredrnm materialern rrøprawc^ym.

Qgotem •/• 1939 roku Wojsko Polskie dyspanowato okolo 80 ciajnkami C4P roinych wersji.

WszyRlkla ?a sprawnych da.<jn1fcnw warsli DIP røla-ly wåi al w wo|nlB Dbrannflj 1939 roku.

Przygla.dajac sie pojazdom nabaziesamochoduciezarøwego Polski Fiat&?l mo£na ?ai iwaJtyf;,

.

-h

polsks myål leohniczrta siala na bardzo wysokirn poziamie. i/Vykonanic caJej serii zunifikowanych ze

ioUt^ pojaxdOw na ba^ie l

Jh 621. bykj duiyrn aukcvsym pyl»kn;h iriiynierovy, Potwalato tu na

przyspieszenie produkc.ii nowaczesnych pojazdow. a lahze wykorzystywaniB czfåcl zamiefir»y«ti £
innych cl^Saftiwak w Irak n s walk wojannych.

Danc tcchnicznc:

Cl^iar wfeisny -y.(J I. Uiii^yi. *iybku ,

ii.: mii:>: - !:b km 'li, Zuzvciu paliwti 60 iPuw/l 00 Ian na :i

oku-io 120 lilrow/ICJ^ -c i w Ærenie. VVymiary. dbgosc 4/0 cm, szerokosc 1W cm. wysoKoåc 23b cm,
przaiwit25cm.
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cz.20d. PodJoge ez.20o wycinamy. formujemy. tyt cz 20e wyrinamy

zazriaezorie proalokiily), tloKlejainy pudslawv. fotola gz.2Qr. (z wycit;tymi

zazriaczonymi pdrokrejarni). Fotel sklejamy £ tf£.2(kj I «.2Uh i

przyklejamy do podstawy. Lewa drzwi boczne wykanu|emyz cz.20t, ktbre

rtaklejamy na cz,?X\3\. Drjwi mn^rta otwnrzytf Osfnny hoezn© kablny

cz.20r rngzeiiry zwinqc w ruloii i za pomocq.cz.20a przyklejamy do dachu
katjiny, nad buoziiyrui olworartii okletirtyfnl- Op»6oz leyo moZurny cz.2Gr

nie zwijac, tyiko pDdkleic foliq i dokleic paaki cz.20a i przykleic do bokow
kahlny. (Ryfi,?1 1rys 19)

n r.7\fk i 7m i.iny hieQow i hami il r,i

'

Oslone sferzjjfni biogow cz.20i przyklejamy do podstawy Do niej wkladamy
drazek bieyuw wyku'iany wy wz.E. na koricu klyieyo wykonujerny z
piastel iny kulk?, Hamulec reczny wykonujerny 2 cZr2Uj 1 wz.O, Petløty

hamutca i sprz^qla cz-20k mocu|emy do elerneatPw wykor.anych wg.
w? P i moci.ijerriy dn r.7,20e Pedal 0,3711 c? .201 pr7ykla|amYohok pariaiu

hainulca.(Rys.21 i rys.28

1

Kieruwmua;

Kierownice sklejamy z cz.2Qm, doklejarny cz.2Cln 1 rnocujemy na Kolumnie
.-.-;' R . Kolumne mncujamywf:7.2Qa. (Rys .21 i rys.28)
Flementy wnijifrza teabitiy

Klamki wcwnetrzno sklejamy z cz.20o i cz.20p i przyklejamy do drzwi

Wewriyiunci uze£g syynaru dZwi^kuwtyu vvykunujcrny z cz.1 Se i kulki 2
plasteliny i przyklejamy do cz.20b. Teraz dopiero przyklejamy kabin^ do
ramy, jftdnoczesni&odpowtednio mocujqedraiek kierowniczy do cz.Sh, a
dra^flk 7 miany hiftfjnw (to QZ 5a
Bkrtniki

:

Brolniki sklG|aniy t cz.1 y|_ 1 -uz. T
CJP. cz. 1 9@L i cz.1 9aP oraz És.19b, Blotniki

przyklejamy do lamy 1 do kabiriy. (Kys.22)

Kotøzapasowe:
UrJiwy! do morttwartla kola xapasow&no wyknnn|ftmv -7 r.7.21, wedkjg

wz,S wykonujerny dzwfcjnie. za pomocq Ktørej monnjemy knlo dn maskl

ygfcj po luwuj atrgnie cz.1 7a. (Rys.1 8 i ry s.29 i

Haknolawniczy;
I lak holowniczy sklejamy zcz.21 a i cz.Zlb i przyklejamy do ramy cz.1 a,

I ampypr?fidnl»-

Cz.21c formujemy i sklejamy. doklejamy r,z ?1d i rj.2le, rnocujemy na

vvykorianyrri wg. wz.T glcmencic. Calgéé mocujenvy do blotnikow przod

rJHodnlrji. (Rys.26)

BkJtnikitylr»e:(Ry>- 27)

0^,22. wydnamy. formujemy I przyMejamy He kaWny c? 17c ora? ramy

cz. 1 . Doklejamy cz.23a oia*: p^yki cz.22>b. Chlapacze cz 23c pteyktøja m y

rfobtotnifcOw.

Skrrynia fadunkowa: (RyR-2fi i 29}

Podstawc skrzyni ladunkowej <3? ?4 kft?ta^ujiftmy I przykJsjamy do ramy.

Skrzyrti^ Skjejafrø z cz.25 wraz 2 cz.25a. cz?Gb, C3^e 0TS7 CS.2SA

Wnetrze akrzyn I cz2S sklejHn ly allyn t| £8dl u kowa i iq Uo 1-rod ka ' wki ejam

y

do wnotrza cz.25. Lawke. cz.2Ba przyklejamy do at26. Pajoniruki cz.26b

pr/yklejamv do r.7.26 po nbu stronach wejécia. Oparcie cz.26c mocujemy
do siodzenia za pomoccieJ&mentrtw wyknnanych wg '^z.X.

(UWAGA Wykgnujqc zaczep do bblowartia nle wvknnu|emy dalfizych

ele-rnentow cz.28, Lylku yd Razu priyitepujomy do skfåiania plandekl

cz.29. Z kolal wykonujac jedna.z wersji ze skr.cyniaiTii amuiiicyjnymi lub

nar?eri?iO'jvymi fil« wykonu|«my ukladu zzaczepem da htriowan -ta ;-.

Zaczcp do holowani-a: (Rys 29)

Zttuzep du I
luiu'/.'u'iiu -jklejainy zcz.27. no ktoranaklRJamy tt 27a I c?.27c

wraz z cz.27t.: F cz.2/d i cz.2/e. Ci.271 sklojamy * o u o ol ko. doklejamy

nz.27f| lcz.27ii araz os cz.27i l crzyklejamy do ia,27:J>. C«l0é£ moeujemy
dn r?.?-1 ?a pomor.a. o&l wykonanaj wq wz.Y.

Skrzynki amunicyjne i n.ir7i?d?lowfi' (Rys 30)

Cz.2S wyuiiarny 1 przyklejamy do cz.24 C7.281> fiSlajamy ."é fioba, i

przyklejamy do cz.2S. Zawta&y oz.28c i 6*obeS cz.28id prryklejamv dn

cz.23a. Teraz skrzyni^ przyklejamy do Cat.28. W na^pnoj worsji cz.28

pr?ykla|amv do i^?.24. Cz.2Se przyklejamy do cz.2til a to do Ci.SSt). 1 6rH
skrzynle pr^yklftjarny dn fj^.2fi. Zawiasy cz.2&c i skobel cz,2&d

przyklejamy do cz.2Se.

Pfandekan;Hyy.-J1,l

Wadlug wzJZ wykonujerny paJaki dia plandeki 1 nic-tujuiriv e na skizynl

lafiunkrnwfl|. Plandaka cz.29 mocujsmy na pafq.kach.. Plai-deky moiy Uyc

oiwarta gdy wykonujerny skr?ynla amunicyjna cz.28e lub zaczep do

holgwa«ua, albo tgz zamkni^ta, gdy wykc-naliémy modftl tb skrzyniq

oz ,2Wa. Poza ly in rnodfl muzeiriy zrgb ic bez pala^kdw i plandeki, 7 fiamymi

pa^a,kami bezplandek;. zpa(a.karnl 1 plaiideka.zarrikiHqjliLOiazz palqkami i

plandeka, ntwarta.

26cwz.X29 25 25b 28a lub 28e
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Rys.28
2ab W Rys,30

Rys.31

Wskazowkj utolyczap« iiodulu.

Model nie na ezy ilo InnJnych, diuuuz jogo wykonanie 73\e.c..-,\ nym
,i'.. :r| h.qrdzifii ?a.nwarisowanyrn niodelarzuni. Szczeya i lie ze wzgiedu

na bardzn :-k.
i
ii,.iik!i'A',-i n rarrig i podwszie aula utøad gajsjienieuwy. a

takzo duzej lost malych ftlamenåftw Rfiwn o? powaZnyrn problerneui

1 1 ii. i/
1

• " y.. '.v yi-. ui ilii ii
. <u\ ictrza samochod 1

1 fl tsst p.II nika wraz zs wszystk imi

azczegotami, P.'zed priyaUipieniem dosklejania model i
rtalezy yapnznaé

si$ z insirukcj^montazu. lym tøardzi ej. ze n ledel 1
1
iozi la ivykonac w dwonh

konfigurarjanh, w tym: wersja uproszuzuna Lrøz silnika, ^ zamknicta.

kabina oraz wereja paJna - sllniklarfl, z wyposazona. kabina. kierowey,

i

J
.
:
TinJ.il Dudujqc model miislmy ?dfteyrifiwac sig, czy bedziemy

wykøJiywac wersji?4 plaridek^zamknieta., plandeka, rttwa '-i wy taz baz

plandaki, Poza tymmozna wykonac model w irzcch wersjach jakociajjnlk

y fikl .
.-

;

-i.aapem do ciaijnieda ciezkich annal i haubiu. juku eiagnik

dwoma mniejSTyml ftkrzynlarnl na anunicje jako ciqynik artyléryjsrki lub

[et w vvci'ji z jednq duza skrzynia., jako cla.gnlk saporski.Do budowy

modelu naleZy przygukmai! r6zi orodne materialy pomocnleze takiajak:

lekture brystol, druly i urt«, wgiilylolubbørdzoelastycznerurkl Pfldftya«

skiftjania nalezy parnietac, ze iiiaczek (+)uznaeza. zodana, czesc lalezy

podk pm:, i-sku ,-|. a znaczak nozyczek. zeczeaé rialezy pizueia_éw danyn

miejscu

Dpi s budowy.

Podwozie:

Prace rnzponzynamy od wyclecra i aklejeriia w jedna. calosc cz II

cz 1 P nn: nopr7flf,?ftk ;;.' la, ez ib, cz. Ic, cz.ld, ez le, Wznioaiicnia

poprzeczek C2 1f, ca 1g przyklejamy do ramy pndwozia Wedrug wz.A

wykunujeniyzdurzak samoehadu i n x jjemy w ramie (Ryft I

)

Reaory ly ne

Uchwyty resardw skejainy /. <u2, uz.iiu, cz.2ti oraz z elementu

wyknnan.ago wfl wz.Q i przyKlejamy do raniy (Uwaya w rniojscu

iczonyrr ferAtkiml krøskam ). Resory cz.2c sklejamy reuarn i

przyklcjamj/ iouchwytowfRys ?)

Resory prmiÅtw,
Uchwyty resoråw aktøjauiy i '.-• 3, bz. 3a., GZ.3b Resory sklejamy : ed h

caloAfi / (/ In i mocujemy do uchwytåw, Uchsvyty resorow vvli^ z rosorami

przy klejarny rln rar ly i Rys ^ I

Si-nik ze sp/zeglerr sknrynlq blogriw (W przypadku wykonywania
rnoUtiiu bt-v wn^Vz moZemy pominac wykananift s Inlka imltowany on

bedzie rysunkierri m u 1 te)

akiajamy w ouseiko, doHlejamy u 4a wrtM • kyi'icowltami &wiee

ktore wyknnuianriy wc] wn.C C?.4c przyklejamy do cz,4a. Wy wi.D

wykonujemy 'ure dn uWadu rJnndzania Cz 4d przyklejamy du uz4, /

bardzu cicniutkich drucikow mozeffly wyk.nrø'ft kaftla bifK;na,ce od éwiec

(wykananych wg wz.C) Ju ci.4d r It powletrza sklejamy ? ::.- 4a, Ra 4f,

cz.4q. cz.4h i przyklejamy na \u 4a, CJ^ -i przyklcjai ny do cz.4 Do cz 4j i

.- ,/ n,
i

m / v klø jarTiy c? .4 1 a re przykl e\a rny du :.:z, 4 .
i
,'-•- .1 1 1 >..^ .4 1

1 sk o\o iny

ze sobq i ^rzykle amy dn rø -1 Rprzffjlo skis imy zcz,5 i przyklejamy dy

si Mika v£Å. Skrzyflig btogdw sklejamy ? ..,- 5a pryyklajamy do ez.&. Wg
wz b wykonujaniy Uia/uk zmiany bic-govv ktory mocujemy do <v Sa (ala

|flR.7C70 nia przyklejamy ). Cz.bb aklyjany ^e sobg dok ejamy cz.Sc i

przyklejamy rio r./ fla Cz.5d-, cz.Sa, cz.51 sklejamy ze ouua i przyklejamy

[Jo s Inika cz 4 IJklad paBkéw kllnawyeti wykflnu omy z cz.5g o'az wz.F i

WZ.G. Haack d i luwy CZ.5H mocujomy dn (3 BQ Win" Ik r.,' Bl mflCUjemy ra

Dsiwykonanejwg wz.G (Rys.*)

Chkxlnica' (W przypadku wykonywaina rnodelu bez wnetrz, mozemy
chJod-nlce sklein tylkozcz.6 i cz 6c<. Nie nijsuny pr^yktejai ui.6d j

ChlorJnrce sklejsmy ? </ R, ca Ga cz.Bb. Znak. tirmowy l'olski hial aåM
przylUfjamy du cz 6 Zaw6r wlewu frfynp r,hlrsdza.(5&ga Bklejamy z cz.6d,

cz.ée, cz.61. Oskun? wirnika czog przyklejamy do i i?fia [UWAGA -

cNadnicy leszcze ni« przyklejamy uu ramy). Wy wz.H wykoaujemy ruif,

kthra morujsmy do siinika cz.4. Cz.6h sklejamy ze aoba. i rnucujemy na

oirze. Uklad tvydech iftfykonujfimy •/•rj wz.l nz.Bh i mocujemy uu cz 4a.

iRjre 6) i lur mk' -^k cjamy z cz 7 cz 7 a cz 7h • irmca.i|«my do ru ry wz.l.

(Rys.6) leraz ailrvik rno«ujeitiy ia pomoKi cz.7c do '.imy R.iry

ortpowkKfnlo mocujrimy w chlodriicy, a Hymik puyklcjarry du ramy.

(Tl.irrik wra? ? kawalk am rury lAydaehowei mozemy przykleié du ramy),

(Rys.28)

Qap'zedniB,

Cz.8 wycinamy i sklejamy em so&a.. Cz &a cz 8t prryklft|amyi]d&lucz.8.a

c? Ar: I cz.fid po skloj&niu razem przyklejamy u gory cz.8 i • Ra fik Ifl amyw
nilony i wraz r ts fif przyklajamy do cz.b, Uklad skigLny oyk.onujerry wg
WZ.K. Uklad kir:rnvk'.inia :--,k hjhimv 7 f,7 8n i cj o Ol HZ W<! L jjuji-rfy do

ci.Be i du ran v. Pizednicioc Tior.i|Amy rlo przadaich eaorow^i pon ocq

cz.Bg . uchwyluw wykg 1 1 anych wg wz J i RyR 7

)

Tylnaoé:

rjf.nkl.-HiMj ii;if:.Hdo-i«Bga sklejamy zczy, Pyw Q pizykJejamyw Sa <tiYa;

isklojamy ', -' pier^ciart I przyklejamy cz.9b, cz.Sci wMadamyoGcz.9 Gz Sri

pu'ykujdiny z jodnoj strony a cr.9d cz.9e z d-ugej. Cz.9l po

uformawsni-J przyklejamy do os i r7<^a Oé ukladu nap^dcm :\y>

przyklejamy do ramy, Wal ktnbowy -- 9 f rzykleja ny rio n? 5h i cz.9a Då
•..-il i,-i ::.->• •:;. Bh skla^amy w ciasny rulon Oa przyk '-i-ni y rJoramy(fl til« rlo

resorow) (Rys S i rys \2)

Kclapizednie

Kota aklejamy z cz.10, c Oo tak sklejonycfi upgn

przyklejamy cz..10c uziOd. Bcbny hamulonw pr?fldnich sklejairy i

c,?:\ 0a.cz.10f. cz.lOg. Eiemenly cz. 1 ul i. cz.1 Oi przykleian lyrtn i/ !
o*. Tak

sklejorta hetwiy przyklejamy 20 przedmej yy cz.fi cz Be r
fil Teraz

uponi" przykl ej.Tmv do bebnow (Rys.. 9

i

Uktadyasicnicowy

Kolanap^dowe
Kofa napfdowa sklejamy z cz.1 1 cz.1 o. cz 11b w Ho o? Ild rr Ile.

..- li .:. Hg i przyklejamydom I cz.y.{Ryv.10)

IJk'Cid'.vn/kTVi.vi'-!

: l.i-i ii jji.-rny sklejamy rtnklajamy cz 12a. Wdzkijezdne aklejamy z

cz.12b, cz.12c. w 12d. cz 12e Do c? W piryk-ajamy eiemenly uz.12f

cz.12g.cz. 12h.cz. 12«. uz\12;cz.12k (Rys 11)

Kola noéne:

KoianriRnfiRklfi|amy zcz.13.cz. 13a cz i
'å> cz l3c.cz.13dlwklBJarnyda

wozkow jezdayfth 'A'o/ki |ftzdae przyklejamy do ukladu. (Rys, 1 3

:

Kote napinajgce

tora napiriajfciw sklujamy zca 14 cz 14a ra 1 4b, cz. I4c.cz. 140, u.-- 14c,

cz.14f (Rys/4) Uklad riatnnama sklejamy ?. c? 14$ cz.14h nz.Ui i

r>r?ykl**|affiy do cz.12, lRys.15) lertiz kula napmajace jrTykl&fsn

ukladu napina nia i dn ukladu •/••Azkow jezdnych

Kelapodtrzymujace

Kula podlrzyniuja.ee skiojamy z cz \'< <- 15a cz.15b przyklejamy do

5c acaloéedQijalego ukladu wdzkoxvjczdnyrh fRyfi

1. 1 ii-, pnica.:

Do cz.16 prvyklajamy cz IBa a \ra Lo cd Ittb laklejomy strony

eadmkonivana na kola i wklft|amy pasak brystolu o urubosci ukoHo 1 mm.

Du w.1&c naklcjamy cz 10* I
nak-ajamy na gasrenrce, alronq

zadrukowang, 1
1 u -• > iw rittlt/ (Ry s

Kablna kiarowcy:

Knhinp mozamy wykonac w weraji --iii k in,.'-' luu z calyn
-

ivnelrzam.

WyKonujq_c model z zarnkniata, kaninq, cz. *7 aklejamy wjedng i

dokiejamy ci.17a, cz.1 7b, a od spndn o? 17c Uchwyty ostoiry »ilmkow

wykonujemy wg. wz.N i mocujemy do w I7h (LJwaga sciany

wftwnfirzna wzmacniamy lekluiaj Ramy oklen prrednif.h c? 17d

klejarry do kaftlny Rama akna tylnegocz, 1 .'u pizyklcjoi n> do kaoiny

Klamkisklejamyzcz 17h> er 17i i przyklejamy do rJrzwi, Zawiaaydrzwicz

17j przyklejamy do drzwi Cz 17k t car 171 pr7yklajamy do cz.1 7b Uach

kabiny skejamy l uz.i/"ii, « 17n, i cz i7o i prryklajamy na kabinle

(RyR,2fj) Cz.17p przyk ejarny do ohludnicy od spodu Pmfile cz I7r

przyklejamy do kabiny. Opuszczone brezenlowe oslony bnczfiytfh

oiwordw okiennych c.s ?\lr wraz z cz.20s przyklejamy do kabiny

Kierunkuwskazy cz 18 przyklejamy pr?ad dr?wiam- do kabmy Sygnal

dzwiekosvy sklejamy ^ t^ 18a, cz 1 Bb i mocujemy tud pod oknem Habin^

prvyklajamy do ramy i doclvudmcy. (Rys 27 i rys.1 8 i ry?. 1 9)

Wnqslrze kabiny

Aby wykunoi: kabine 7 '.vneirva n n.-i ft+y r^okonac riabl^yuj^-i; ciynno&cl.

W uz,1/ nalezy wykonac otwory mozna lakzo naciac drzwi, aby je

otworzyé. '/•; otwory okmnria przednie i tylne wklejamy kawalkl folii.

Wnftrra kabiny sklejamy z cz.20 - åciana lylna ci.20aL ca 20aP

boezne cz20h ficiaaa prrarinla :w cz.20 wyunamy iaznaczone

proslcka.ty). Du cz.20b jrzyklejamy labllca rozoz-ialcza cz.20c i yuh 1
.
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SZANOWNI PANSTWO
IV Dsszej ofercie znajdaja sie maktety kartonowe
zamkow. latarnsamoiotow, okretéwetc.

Prov/atizimy indyif/idualna spivedaz wysyfkowa.

Na zyczeni&, wysylamy hezpfatny szczQgdlowy
wykaz (po otrzymaniu kaperty ze znac?kiem'f,

NASZ ÅDRES:

90-954 L&dz 4,

sier. poezt. 13

tø./um (042) 657-54-40 i

www.ypm.pl

VICKERS
WELLfNGTON

SEA HAWK

B-24 J L1BERATOR
PZL-104WILGA

Æ I '

;
,rZ

~

KOéci6t~
WANG

\* r

WILCZY
SZANIEC

I

3-f*

NIDZICA •

ZAMEK KRZYZACKI

KONIGSTIGER

y-T

SdKfz 232

PANTHER G

1
'
£

kJ —
|

ry

i »= —
-^ 1

g —^— 5C |

I • »= ^ 1

ssff

MALBORK-
ZAMEK KRZYZACKI


